
 

 

 

 

 

 

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Szlachtowa i Jaworki. 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13-00 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

  

 

 
UMOWA NR … 

o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
zawarta w dniu ……………… roku w Nowym Targu,  
 
pomiędzy  
 
Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.,  
Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000172849,  
NIP: 735-25-32-366, Regon 492916321, kapitał udziałowy 107 416 500 zł, 
 
które reprezentuje: 
 
Dariusz Latawiec - Prezes Zarz ądu, Dyrektor Naczelny 
 
zwanym dalej ZAMAWIAJ ĄCYM 
 
 
a firmą 
 
………………………………………….. 
 
zwaną dalej WYKONAWCĄ 
 
 
o następującej treści:  
 

§1. 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Szczawnicy – Kontrakt 1”, zgodnie ze złożona ofertą i SIWZ.  
2. Zamówienie obejmuje kontrolę wykonywanych robót budowlanych w sposób stały 
podczas prowadzonych prac budowlanych, a także kontrolę rozliczeń budowy pod względem 
ilościowym i finansowym, we wszystkich wymaganych przez Zamawiającego 
specjalnościach. 
 

§2. 
1. Umowa będzie wykonywana w okresie prowadzenia robót budowlanych, o których 
mowa w §1, tj. od podpisania umowy do chwili podpisania protokołu odbioru robót 
budowlanych bez uwag, jednak nie później niż do 30.12.2015, z możliwością przedłużenia 
okresu obowiązywania w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy z 
wykonawcą robót budowlanych  

§3. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, na warunkach 
ustalonych w niniejszej umowie i SIWZ, oraz stosownie do wymagań wynikających ze 
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współfinansowania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
2. Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów 
finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, 
zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady 
są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z 
wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofy budowlanej.  
3. Niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby/firmy, które 
wykonują jakiekolwiek prace na rzecz wykonawcy robót budowlanych, w czasie realizacji 
niniejszej umowy.  
 

§4. 
Wykonawca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego, 
który jest inwestorem zadań, o których mowa w §1. 
 

§5. 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

- dokumentacji dotyczącej realizacji robót budowlanych 
- przekazanie kserokopii umowy, zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót;  
- zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania zadania inwestycyjnego;  
- rozpatrywanie wniosków Wykonawcy;  
- podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych i dodatkowych;  
- udział w odbiorach częściowych i końcowym;  
- kontrola pracy Wykonawcy pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi 

umowę na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru;  
- udział w czynnościach odbiorów ostatecznych robót objętych Umową.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
- nadzór nad robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia 
- pełny zakres czynności określonych w art.25 – 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 1409, z późn. zm.), 
- ochrona interesów Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru, 
- sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, 

pozwoleniem na budowę, umową z wykonawcą robót budowlanych, Programem 
Funkcjonalno Użytkowym 

-  przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w 
tym do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 

-  uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym, 
- uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 

Wykonawcę robót budowlanych, w trakcie realizacji inwestycji, 
- informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ 

na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót 
budowlanych, o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub przedmiarach robót, 

- w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w 
bieżących sprawach inwestycji, 

- do pobytu na placu budowy w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i 
prawidłowy nadzór przynajmniej 4 dni w tygodniu, w czasie prowadzenia robót przez 
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Wykonawcę robót. Każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót ma być 
potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy, 

- zatwierdzania materiałów, do wbudowania na etapie realizacji robót, przy udziale i 
akceptacji Zamawiającego 

- do przyjazdu na plac budowy w terminie do ……. godzin od zawiadomienia przez 
Zamawiającego w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach, 

- doradztwo w negocjacjach z wykonawcą robót budowlanych, 
- na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót 

budowlanych lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie z nim 
stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, 

- sprawdzenie, potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji 
rozliczeniowej składanej przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokumentacji 
powykonawczych, 

- sporządzanie kalkulacji porównawczej w przypadku wystąpienia robót zamiennych i 
weryfikacja oferty wykonawcy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych 

- kontrolowania wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na placu 
budowy i w otoczeniu, 

- weryfikacja dokumentacji technicznej sporządzanej przez wykonawcę robót 
budowlanych w celu przedłożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego, Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, 

- uczestnictwo w przeglądach i próbach technicznych (próby szczelności, inspekcja 
tv, badanie zagęszczenia gruntu, rozruch itp.) oraz nadzorowanie usuwania 
stwierdzonych wad i usterek. 

- sprawdzenie oraz zatwierdzenie raportów miesięcznych sporządzanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych. 

- Ocena, zatwierdzanie oraz przygotowywanie rozliczeń, raportów i innych 
dokumentów wymaganych przez Instytucje Pośredniczące i Wdrażające w związku 
z dofinansowaniem robót budowlanych w ramach Funduszu Spójności 

 
§6. 

1. Ustala się umowną ryczałtową wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 
za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę:  
……………………. zł brutto (słownie: … złotych) w tym należny podatek VAT ………………, 
tj. ………………………….. zł, ……………………… zł netto (Słownie: …………………………) 
2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy, który został określony w §2.  
3. Płatność za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie podpisanych przez 
Zamawiającego protokołów stwierdzających wywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotu 
umowy oraz poprawnie wystawionych faktur, dostarczonych do Zamawiającego,  
4. Wynagrodzenie ryczałtowe płatne będzie w 3 ratach po wykonaniu, przez Wykonawcę 
robót budowlanych, następujących etapów: 
a) Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową oczyszczalni 
ścieków - 50% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 

b) Dostawa i montaż urządzeń i instalacji - 20% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 
c) Rozruch oczyszczalni i oddanie oczyszczalni do użytkowania - 30% wynagrodzenia brutto 

określonego w ust. 1 
5. Faktury będą płatne w terminie 30 dni, od daty dostarczenia do Zamawiającego, na 
rachunek bankowy Wykonawcy nr…………………………….………………  
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§7. 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku utraty przez Wykonawcę 
wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym 
przedmiotu umowy lub nienależyte wykonywanie nadzoru mimo pisemnego upomnienia.  
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i 
zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.  
 

§8. 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części w następujących 
wypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 dni, pomimo pisemnego wezwania przez 
Zamawiającego.  

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub 
bez zachowania wymaganej staranności. 

c) gdy stwierdzono niezgodność z §3 ust. 3 umowy. 
 

§9. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Zamawiający.  
3. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania przekraczającego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza 
wysokość kary umownej.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdą 
wadę ujawnioną w czasie odbioru końcowego, odbiorów pośrednich, jak również w czasie 
inspekcji terenowych placu budowy, o której nie poinformował Zamawiającego w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy. 
5. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku pobytu na budowie zgodnie z 
wymaganiami określonymi w §5 ust. 2 – Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 zł/dzień. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia  kary w wysokości 50 zł za każde 30 minut 
spóźnienia powyżej zadeklarowanego w §5 ust. 2 oraz w formularzu oferty czasu na reakcję. 
 

§10. 
1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania 
zmian w zawartej umowie:  
1.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, jest możliwa w następujących 
przypadkach: 
- zmiany warunków dofinansowania dotyczących: wydłużenia terminu lub zasad realizacji 
projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Spójności 
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- w następstwie działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności 
dotyczących: przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń itp.; odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; wydania postanowienia o 
wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; konieczności uzyskania wyroku sądowego lub 
innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie 
przewidziano przy zawieraniu umowy, 
- zmiany okresu realizacji umowy oraz innych zmian wprowadzanych do umowy z 
wykonawcą robót budowlanych. 

1.2 Zawieszenie terminu realizacji robót budowlanych, które stanowią przedmiot nadzoru, w 
przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 
- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ich skutków, 
uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie 
potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, 
potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, np.: przyczyny techniczne tj. 
kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami. Fakt 
wystąpienia niniejszych okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem 
dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 
W przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym 
minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia będzie równy okresowi zawieszenia. 
Zawieszenie zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego 
zaistnienie.  
Fakt ustania okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym 
przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 

1.3 W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od 
towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część wykonywaną po tym terminie ulegnie 
stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.  

2. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, a zostaną 
dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy: 
- zmiany na stanowisku koordynatora i inspektorów nadzoru, 
- zmiana konta bankowego Wykonawcy, 
- zmiana adresu Wykonawcy. 
 

§11. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod 
rygorem nieważności.  
 
 

§12. 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw 
związanych z realizacją niniejszej umowy.  
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§13. 
1. W sprawach nie unormowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane.  
2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie 
zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego 
właściwego miejsca realizacji umowy.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron.  
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  
 
 

 


